
Program koncertu na Jubileusz 60-lecia
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

sobota, 22 września 2018, godz. 17:00

❧ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej powstało na fali przemian po Paździer-
niku 1956 roku i jest jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych w regionie. 
Inicjatorem powołania Stowarzyszenia był dr Antoni Lorens, który w jesieni 1957 roku za-
szczepił tę ideę grupie krośnieńskich społeczników i regionalistów. W lipcu 1958 zatwier-
dzono pierwszy statut organizacji, która żywo włączyła się w przygotowanie obchodów 
1000-lecia Państwa Polskiego (1966). W tym czasie Stowarzyszenie nie tylko okrzepło or-
ganizacyjnie, ale też przeprowadziło w Krośnie szereg ważkich działań kulturalno-oświato-
wych, czego zwieńczeniem stały się dwa tomy naukowej monografii „Krosno. Studia z dzie-
jów miasta i regionu” (1972 i 1973). 

W początku lat 70. XX wieku, wśród krośnian mieszkających w Krakowie, zrodził się 
zamysł powołania do życia Koła terenowego SMZK (1973), rok później założonego również 
i w Warszawie. Następne dwa Oddziały SMZK utworzone zostały we Wrocławiu (1992) oraz 
Lublinie (2000), skupiając inteligencję wywodzącą swój ród z Krosna i jego okolic. 

Od początku Stowarzyszenie nadało swej działalności wybitnie regionalistyczny charak-
ter, włączając się czynnie w aktywne krajoznawstwo, troszcząc o zabytki Krosna i regionu, 
a także upowszechnianie wiedzy o historii lokalnej. Podziwu godna działalność wydawnicza 
zaowocowała w następnych dziesięcioleciach wydaniem kolejnych sześciu tomów Studiów 
krośnieńskich. Ta naukowa seria wydawnicza stanowi najpoważniejszy dorobek korporacji. 
Prócz tego, członkowie SMZK niezwykle czynni są od lat na polu działalności oświatowej 
i popularyzatorskiej, a wielu z nich podejmuje z powodzeniem pogłębione studia naukowe 
nad różnymi aspektami naszej małej ojczyzny. 

Obchodzony w roku 2018 jubileusz 60-lecia naszej działalności stanowi dogodną okazję do 
przypomnienia kilku pokoleń krośnieńskich społeczników i regionalistów, których zbiorowy 
wysiłek i ofiarny trud złożyły się na dziesięciolecia twórczej pracy naszej organizacji ❧



Program koncertu uczniów i pedagogów
Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie

Prowadzenie - Pani Anna Materniak

Romuald Twardowski – Oberek 
Weronika Malinowska – skrzypce – uczennica Pani Teresy Janas 
Maciej Janas – fortepian

Fryderyk Chopin – Wariacje B-dur op. 12
Marianna Sereda – fortepian – uczennica Pani Iwony Madery

David Popper – Polonez koncertowy
Bartłomiej Wethacz – wiolonczela – uczeń Pana Woj ciecha Pelczara
Lidia Sieczkowska-Surmacz – fortepian

Pedro Iturralde – Pequena Czarda
Dominik Glazar – saksofon – uczeń Pana Jarosława Seredy
Anna Materniak – fortepian 

Astor Piazzolla – Oblivion
Zespół kameralny prowadzony przez Pana Wojciecha Pelczara w składzie:
Zofia Trybus – skrzypce
Nikoleta Winiarska – wiolonczela
Maja Kuk – fortepian

Wolfgang Amadeusz Mozart – Divertimento F-dur cz. 1
Zespół kameralny prowadzony przez Panią Magdalenę Sokołowską-Faryj 

w składzie:
Zuzanna Faryj – skrzypce
Anna Cieślicka – skrzypce
Kinga Wawszczak – altówka
Bartłomiej Wethacz – wiolonczela

Carlos Gardel – Por una Caveza
Zespół kameralny prowadzony przez Panią Magdalenę Sokołowską-Faryj 

w składzie:
Zuzanna Faryj – skrzypce
Anna Cieślicka – skrzypce
Kinga Wawszczak – altówka
Bartłomiej Wethacz – wiolonczela
Gabriela Ross – fortepian

Tadeusz Opoń – fragment Suity krośnieńskiej: Piosenka o Krośnie
Zespół wokalny przygotowany przez Panią Aleksandrę Fiołek-Matu szewską:
Michalina Buczyńska, Anna Borkowska, Hanna Mazur, Kinga Pojnar, Ka-

mil Folwarczny, Marco Casahuaman, Szymon Mikuszewski
Maciej Janas – fortepian


